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a) Tii(jl, §éno, prieaisko:

Ródné čis|o1 7l/6l /
šiátná p]islušnoď: (LeL2.,]_,,!4 r/

b) Titul, me.o, pl|elvi§ko:

Adřésa poby.u:L _

skupina

1,

2.

3,

Výška
prispevku
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]

čakacié obdobié
na prvý príspevok
(méx 12 mesiacov)'

-l

Čislo zňluw (úo spo|očnoďi)'

a)Uíčená na komunikác]U so spooanoslo!

Ťel, člsb ,,é|a e p,eo ďoy,: E{ail:
b) lrčéna.r od\.dzéne pflsp.r'!oV

v.no u p,i"-i"r.o,[- ]t+aitlret. eisto: ]

{daej en zarnestnavalel ) (spoiočnosl a zamesinavaiel spo Lr d'a e] len znr lvné stra|y'a]ednot Vo Znrllvná strana )

UzatVárE Ú pod 'a zako na č 65a / 2aa4 Z. z o dopln kovom doc ]rodkovom spo] en a o zmene a dop]nen i n ektory.lr zákonov V znenirA,lo,:, ,o,eoli,ov,oo- ,o."rA. .",a-lš!, ,r_ lod|- A1 _ř ,,o,

Článok 1
Predmet zmlUvy

] Prednretom ie]to zm Uly je Úprava práV a pov n n osti zm uvnych strán pr pr sp éVan i zarnestnáVatela na dop nkové dóchodkové spo_
ren e svo]ich žamestnancov za účeorn Urnožniť m zLskať doplnko\,1 dóólrodkoui,pri]em V siarobe a doplnko\ri dóchodko!"r' priiem
V pripade skončen a \^i,konjr prác podla § 2 ods 2 pisrn b) zákona (da ej en .rZ kové práce )

2, ZamestnáVate' sa žavirr]e plaiiť a odvádzať prispevky:
! za V,šetl§ich zameslnancov, ktod so spo]oónoďou Uza&orill účastíricku zrlrlUll], Wtane Zamestnancov, ktori WkonáVaiú iz]kove píáce,
! ]ba za zamesinancov, ktoi so spoioónosťou užalr,oriliúčasinicku zmlwu a vykonáVajú řizikove p ace,

a10 Vsú ade s Usiano!€niam] zákona.
3, UČasinikom sa pre úč€]y tejio zm]Lrry roz]m]e každy zarnesinanec zamestnavate 'a kioni Uzavle so spo|óčnosťou t]častnick! zm UVU

Ólánok 2
Výška plispevkov a podmienky platenia plíspevkov

]. Zarrrestnávaiel sa zavázu]e patť spoločnost prispevky na dop nkové dóchodkove spolenie za každeho ůčestnika. ak sa so spooč_
nosťo! nedohodne inák

Druh a čislo doklad! tótóžnosli:

Forma plíspevku
(.Á6, ELJR alebo násobok Mlniinálne MaximáIne
prispe\,k! zar.estnanca)

tJT - l
2 ZamesináVatel má práVo zaplaiiť prspevok aiV iírejqrške

] NPýJpn. _/!l@de Jl z n ertrarale nenrpr]ÉrnF co ÓsoZnU!ozntrm sDooaiosl s:ompoz.e,rdovtrrinl!|.ýsr]oocrDsl.!Vp-pod-rf !- o ob, o.1 L Le ,É
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ZarnestnáVaiel sa zavŽu]e odvádzať píspevky pod]a bod! 1 tohto čánk! a prispevky L]časlnikov, a zaseať íozpis prispevkov e ektro_
nicky, pod]'a Pravidiel odvádžan a prispevkov na dop nkové dóchodkove sporen e (d'ae] en prav]dá'), pravc]e ne mesačne, na]neskór
do konca kalendáneho mes aca bezhotovostne na účet spoločnosi , pok al sa spo očnosť so zamestnáVa|e'om nedohod ne ]nak
zamestnávate' ber e na vedom e a súh asis Ýrn, že spoločnosť]e oprávnena pod'a potreby zmen t, dop niť, nak upíavl a ebo úp ne
nahrad ť píavid a, kto^i'ch aktuá ne žnenie spoočnosť zvelejňu]e na svojom Webovom Siclle WI]VIV dds sk Zamesinavale'Sa zavázL]
je posi!poval Vždy pod'a patnyclr a účinných pravdie

článok 3
zánik zamestnáVatel'skej zmluvy

ZamestnáVaie'ská Zm uva móže zan knúť odsiúpenim od zamestnáVate'ske] zmlu\,y, \,}povedanirn zarnestnáVate'ske] zmlu\,y, doho-
doLr zrn]L]Vných Strán a ebo zanikom zamestnáVate'a a ebo spo očnost, podla podrn enok lvedených v zákone,
Vypovedať zarnestnáVate'skú Zn]LrvU rnóže spooónosť aebo zarnesináVaiel \r'ipoved mtrsib)t pisomná a r/rUsi b\.,i doručená dru,
hej žmluvnej stran e, Výpovedná lelrota]e t m€siace azačina pynúť pn4im dňorn kaendárneho r.€siaca nasedujúceho po dor!čeni
\,ypovede a skončiša !pynUi]m pos]edného dňa píjs|ušného ka]endárneho mesiaca

článok 4
záverečné ustanovenia

Znrluvné sirany sa zavázrr]ú clrlánil práva a záLr]rny !časinikov a]zachováVanim r.lóan vostlo skliočnostiach, o ktoďch sa dozvedeli
V súVislosl s \,ykónáVanirn dop nkoveho dóchodkového sporen a a s p nenirn záVázkov VlplýVa]úcich z tejto zm U\,y
Zlrrluvné strany sa Zavž!]ú posk!,tovať s náVáom potíebnU súčinnosť a pomoc pri \,ykonávani dop nkového dóchodkového spo,
renia a bez zbytočného odkadU navžá]oín sa iníomovať o Všetkych skutočnosiiach, kioré by moh ovp\"ýniť plnenie tejto zm uvy,
ZamestnáVate' sa zavázL]je bez zbr,toči ého od kLad ! oznámiť spo oč nost Všetky skltoónost , kloré ma]ú vp W na jeho účasť alebo
ůčasť jeho zamestnancov na dop]nkovom dóchodkovom spoíeniV spoočnosi
ZamestnáVate' po dohode so spoočnosťoLr rnóže posk),tnuť spoločnosi] osobne úda]e svo]ch zamestnancov V rozsahu údajov:
meno priezvisko, t€leíónne čiso na spíacúVanie, ato za ůčeiom kontakiovania zamesinancov zo strany spoočnosiis ponukoir Uzat
Voíena Ůčastn icke] zmlu!]r a s ti,m SúVsiacch sLuž]eb aio nadobu]edného roka ZarnestnáVate' lyh asuje, že]e opráVnený pred-
rnetné osobné ú da]e svo] c h zarnesinancov spoloónosi posk!,tnúť á nesie p nú zod povednosť za pravd vosť tolr olo !^/hlásenia
V píípade iakéhoto pos§tovai a osobných údajov sa zamesináVate' zavažuje níormovať žamesinancov o skLrtočno§ii, že ch osob
né údaje posk)',to] spoločnosi ako aj nlorírovať ich o d'ašich skLriočnostiach podla čl, 14 Nariad,Ania Európskeho paramentu
a Rady (EU) 20] 6/679 z 27 aprila 2016 o ochrane íyzckých osób pn spracůVaniosobných Uda]ov a o Vo'norn pohybe tákýchio
údajov pričom t etó lniofi]ácie sú dostupne a] na nternetovej stíán ke Wl\lw. dds sk
Zamestnávatel ]e povnný Zrozumte'nyr. spósoborn ]nformovať svo]ich zaírestnancov o podmienkach dohodrrliich V ie]to zmluve
ZarnesináVal€l bere na V€domie, že Váomne pravá a pov nnosi ůčasinikov á spo oónosti sa r]ad a zákonorír, šiatúimi doplnkovrych
dóchodkowch iondov k'i]čovl,rn iníornráciam doplnkowclr dóchodkových íondov ůčasin]ckoL] zrnlUvoL],
Tůto znr LuVU ]e možné nreniť a c]o piňať ]en formoLr pisomnych doc]atkov s qin rn kou Kontaktných osób Uvedených V záh avi te]to zmlu-
\y ktore ]e rnožné men ť ajjednosiranne zo strany zamestnáVate'a, a to íormou pisomného oznámenia s účinnosťoLr iejio zmeny odo
dňa doíUčenia oznám€n a do sidLa spoločnost pokal'v oznánrenin e]e Lrróéný neskoršidátunr Uč nnosi!te]to zmeny Zmenu \47šky

píispevku a zmenu óakaceho obdoba, ak bolo dohodnUté, podla bodu 1 ólánk! 2 te]to zm Lrq/ je zamesináVaiel taktiež povinný
oznárn ť spo oč nost pisomne Vzory oznámeni podl'a tohto bodu sú zvereji ené na webovonr sid Le WWW dds sk
Tátoznr]lvale VlhotovenáV dvoch íovnopsocl] z kionich ]eden rovnop s ]e pre zamesináVaiel'a a ]eden rovnopis ie pre spo oČnosť,
Ka2dý rovnop s sa považUe za orqinal,
Táio Zrn]L]Va nadobirda p ainost á úč nnosť dňom podpisan a oboma zm UVným St€nami
Vzá]omné práVa a pov nnost znr]L]Vný€h strán b žšie nešpec í kované Vte]io zrn uve sa nad á pravd]am, s ktorym sa zarnestnáVaiel
oboznám]]a svojim podpisom \,ryjadru]e s nimisúhas, ako a]zákonom prislušnýrn ustanoveniamiobčianskeho zakonnika a daŠimi
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a)Doplnlňeno,iunk U a nrd spo ďnost podla obchodného alebó inébo Pgi§É,

za ovélen e spravňo§t wp.enicr ůdajov v zm uve zodpoveda
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Mgl. Marek Prokopec

predseda predstav€nslva

lng \4aftin ĎL]da.čik
podpredseda predstavensiva
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